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               1       Kernbegrippen  

         Problemen zijn geen stopborden maar wegwijzers  

          In dit boek komen allerlei termen en begrippen voor die ook in andere 
contexten worden gebruikt. Hier wordt uitsluitend een korte uitleg ge-
geven van het gebruik van deze termen in dit boek, voor de begeleiding 
van pubers.  

         Ademhaling    
   Bij veel sociaal onhandige kinderen/pubers reageert het lichaam sterk 
in sociale situaties. Dit is bijvoorbeeld te merken aan een versnelde en 
vaak oppervlakkige ademhaling.  

         Adrenaline    
   In sociale situaties maken de bijnieren vaak het hormoon adrenaline 
aan als het lichaam zich klaarmaakt om te vluchten of te vechten.  

         Context    
   Ieder mens is verweven in een netwerk van relaties, waarin het geven 
en ontvangen van (passende) zorg belangrijk is. De context omvat 
huidige en vroegere (ook overleden) en ook toekomstige relaties: 
(groot)ouders, pleeg- of stiefouders, adoptieouders, broers en zussen, 
vrienden en kennissen. Iedereen in een context heeft invloed op alle 
anderen. Onderscheiden worden: de primaire context (het gezin/de 
rechtstreekse familieleden, het thuis), de secundaire context (werk, 
collega’s, school) en de tertiaire context (vrije tijd, clubs, kerk e.d.).  

         Dialoog    
   Een dialoog is meer dan de tegenhanger van een monoloog. Vaak 
wordt gedacht dat een dialoog een gesprek is tussen twee mensen. In 
de contextuele benadering is een dialoog echter meer dan alleen met 
elkaar spreken: het betekent een werkelijke ontmoeting tussen men-
sen als persoon, gebaseerd op wederzijdse erkenning. Een dialoog 



heeft een helende werking, omdat beider zelfwaardering en zelfafba-
kening erdoor worden versterkt.  

         Dynamische driehoek    
   De dynamische driehoek symboliseert in dit boek de relationele con-
text van kind, ouder en buitenwereld. Deze zijn met elkaar verbonden 
door de zijden van de driehoek: de (verticale) zijde van de loyaliteits-
band tussen ouders en kind, de (horizontale) zijde van de band tus-
sen ouders en school en de (verticale) zijde van de band tussen kind 
en school. Het gebied binnen de driehoek verbeeldt de ruimte die het 
kind/de puber heeft om te groeien en zich te ontwikkelen. Worden de 
relaties (de lijnen) verstoord of verbroken, dan wordt ook de groei-
ruimte opengebroken, verbrokkeld. De driehoek noemen we dyna-
misch omdat de verschillende partijen in de relaties voortdurend bezig 
zijn (dynamiek) met geven en ontvangen. Zolang daarin evenwicht be-
staat, zijn er optimale groeikansen voor het kind/de puber; een gebrek 
aan evenwicht verkleint de ontwikkelingskansen.  

         Erkennen    
   Erkennen heeft in dit boek een contextuele betekenis en is meer dan 
belonen, waarderen, een schouderklopje, bedankje, begrip tonen of 
terugkoppelen, alhoewel dat er wel uitingsvormen van zijn. Je voegt 
eraan toe wat het voor jou betekent dat de ander dit of dat voor jou 
heeft gedaan. Erkenning betekent de ander in zijn context aanvaarden, 
ontmoeten en bevestigen. Twee elementen ervan zijn: erkennen van de 
verdienste (dat wat hij heeft gedaan) en erkennen van het onrecht dat 
hem is aangedaan of overkomen. Erkenning leidt tot vergroting van 
eigenwaarde en versterking van zelfafbakening.  

         Evenwicht tussen geven en ontvangen    
   Ieder mens wordt gevend geboren. Het geven moet worden gezien 
en gecommuniceerd. Een mens heeft ook recht op ontvangen. Wel 
moet elk van beide passend zijn, horen bij de leeftijd. Tussen geven en 
ontvangen dient een evenwicht te bestaan. Als dit langdurig ontbreekt 
krijgen mensen hier last van.  

         Feedback    
   Feedback, terugkoppeling, is wat iemand (bijvoorbeeld de puber) te-
rugkrijgt voor zijn prestaties. Feedback kan positief of negatief zijn, en 
zowel taakgericht als persoonsgericht (op wie je bent). Als ouder geef 
je je kind feedback op wat hij doet en wie hij is. Het is niet verstandig 
om negatieve persoonsgerichte feedback te geven. De ander kan hier 
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meestal niets mee en je kunt er iemand dan ook volledig mee afbreken. 
Van positieve persoonsgerichte feedback groeien mensen. Het ver-
groot de eigenwaarde en het zelfvertrouwen.  

         Loyaliteit    
   Loyaal zijn betekent trouw en betrouwbaar zijn, opkomen voor iemand 
met wie je een relatie hebt, belangrijk zijn voor die persoon. Hoe ster-
ker de onderlinge band, des te sterker de onderlinge loyaliteit, op basis 
van evenwicht tussen geven en ontvangen. Loyaliteit bestaat hoe dan 
ook, en is vaak oorzaak van onbalans: hoe slechter de ouders, hoe loy-
aler het kind. En andersom. Zo kunnen onderscheiden worden:  
        horizontale loyaliteit, die bestaat in gekozen relaties – partners, 

vrienden, collega’s – die eventueel kunnen worden beëindigd;  
       verticale loyaliteit, die bestaat tussen generaties en trouw betekent 

aan hen van wie men het leven ontving of aan wie men het leven 
heeft gegeven.  

            Meerzijdige partijdigheid    
   Meerzijdige partijdigheid is de attitude of vaardigheid om op te komen 
voor de belangen van alle betrokkenen (al of niet aanwezig, al of niet 
nog in leven), inclusief de belangen van jezelf. Je hebt begrip voor 
alle partijen. Je gaat samen op zoek naar oplossingen en je bent niet 
beschuldigend maar verbindend. Het is iets anders dan je neutraal op-
stellen. In dat laatste geval is er doorgaans geen sprake van activiteit, 
terwijl meerzijdige partijdigheid hard werken is. Het is een contextuele 
grondhouding om beide partijen te respecteren, dus voor beiden partij 
te kiezen. Dat is kiezen vóór de een en niet tegen de ander, aan beide 
partijen ruimte geven en respect betonen, oog hebben voor beider 
belangen.  

         Onrecht    
   Onrecht kan je worden aangedaan of je overkomen. Als iemand on-
recht heeft ervaren, vindt hij dat hij recht heeft op genoegdoening. Ge-
noegdoening begint met erkenning van het onrecht. Als die erkenning 
uitblijft, wordt deze soms toch gezocht, maar bij onschuldige derden, 
in de vorm van destructief gedrag. Dat kan eveneens gebeuren als het 
onrecht door een ander is aangedaan, maar de schuldige niet kan wor-
den aangesproken.  

         Ontschuldigen    
   Ontschuldigen is: de schuld niet of minder aanrekenen. Je gaat op 
zoek naar wat maakt dat jou onrecht is aangedaan. Dit maakt mild. 
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Als bijvoorbeeld ouders hun kind onrecht hebben aangedaan, kunnen 
in een dialoog tussen ouders en kind omstandigheden en intenties 
aan het licht komen die tot het onrecht hebben geleid. Dit kan maken 
dat het kind hen de schuld minder aanrekent. Zelfs als de ouders de 
schuld niet (kunnen) erkennen, kan het kind hen ontschuldigen. Dat 
is iets anders dan verontschuldigen (= begrip hebben voor het on-
rechtvaardige gedrag) en ook iets anders dan vergeven (= de schuld 
uitwissen). Als de boosheid over de schuld aanleiding was voor des-
tructief gedrag, kan dat vervolgens worden omgezet in constructief 
gedrag. Zo wordt de roulerende rekening (zie verderop) tot staan 
gebracht.  

         Parentifi catie    
   Bij parentifi catie is het noodzakelijke evenwicht tussen geven en ont-
vangen tussen ouders en kinderen uit balans doordat het kind de rol 
en/of de belangen van een ouder krijgt toebedeeld en aanvaardt. Pa-
rentifi catie hoeft niet altijd destructief te zijn. Als het kind erkenning 
krijgt voor zijn geven en als het geven past bij zijn leeftijd, dan is pa-
rentifi catie constructief. Dat gebeurt onder andere als het kind de rol 
krijgt van mede- of hulpouder (zorg voor gezin en huishouden).  

         Rechtstreeks aanspreken    
   Dit betekent dat je de ander niet-beschuldigend en zonder omwegen 
zegt wat je wilt zeggen. Het kan gaan om negatieve of positieve bood-
schappen. Je probeert met zorg en respect voor de ander het evenwicht 
tussen geven en ontvangen tussen jullie beiden te bewaren en/of te 
herstellen. Degene die rechtstreeks aanspreekt moet er rekening mee 
houden dat de ander zich hier of elders tekort gedaan kan voelen, te 
veel moest geven, of te weinig heeft ontvangen.  

         Roulerende rekening    
   Als mensen onrecht hebben ervaren, zijn zij geneigd de schuld op 
onschuldige derden te verhalen, waardoor ze op hun beurt nieuw on-
recht veroorzaken. Dat noemen we de roulerende rekening. Het gaat 
bijvoorbeeld om ouders die het door hun eigen ouders aangedane on-
recht vereffenen met hun kinderen, of in andere relaties.  

         Socratische vragen stellen    
   Vragen stellen met de bedoeling de ander die er antwoord op geeft de 
waarheid te laten inzien. Dit probeer je te bereiken door steeds op-
nieuw een verhelderende vraag te stellen naar aanleiding van het gege-
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ven antwoord. Zo krijgen eigen interpretaties geen of nauwelijks kans. 
Op deze manier probeer je de weg naar wijsheid te ontsluiten.   

         Vermijdingsgedrag    
   Gedrag waarmee een kind/puber laat zien dat hij liever aan een situatie 
wil ontsnappen. Het kan zich uiten als uitstellen, afwachten, zich pro-
beren te verbergen.  

         Weerstand/verzet    
   Met weerstand beschermen we het meest kwetsbare deel van onszelf. 
Achter weerstand zit altijd een angst, verlangen of kwetsbaarheid. 
Veranderen doet pijn en roept verzet op. Vaak wil het kind/de puber de 
beoogde gedragsverandering niet gaan uitproberen uit angst voor een 
onzekere, nieuwe toestand. Dit is meestal een teken van gebrek aan 
vertrouwen en veiligheid. Je kunt pas veranderen als je het voordeel er-
van inziet. Door de weerstand te zien en deze te benoemen (erkennen) 
kan die ook een bron van energie worden, waarmee je kunt werken en 
het veranderingsproces op gang kunt brengen.  

         Zelfafbakening    
   In menselijke relaties gaat het om een wederzijdse behartiging van be-
langen. Zelfafbakening is beseffen dat je voor je eigen belangen op kan 
en mag komen en dat ook doet, zonder dat je daarmee de belangen van 
de ander negeert.  

         Zelfbeeld    
   Zelfbeeld is de kijk die iemand op zichzelf heeft, woorden die iemand 
gebruikt om zichzelf te beschrijven. Het wordt ook wel zelfconcept 
genoemd. Het bevat de antwoorden op vragen als ‘wie ben ik?’, ‘welk 
beeld hebben anderen van mij?’, ‘doe ik er toe?’, ‘ben ik de moeite 
waard?’. Veel sociaal onhandige kinderen/pubers geven negatieve ant-
woorden op deze vragen.  

         Zelfvertrouwen    
   Een positief gevoel dat je ervaart als er eisen aan je gesteld worden om 
taken uit te voeren. Als iemand geen of een gebrek aan zelfvertrouwen 
heeft, komt dit vaak tot uiting in angst in de betreffende situatie.  

         Zelfwaardering    
   Zelfwaardering, ook wel zelfvalidatie genoemd, betekent dat je beseft 
dat je ‘er toe doet’, dat je de moeite waard bent. Dit ontstaat wanneer 
jouw (passend) geven is gezien en erkenning krijgt.  
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                      2       Formulieren bij de oefeningen  

         GGG-schema  

     Schrijf bij  G-1 Gebeurtenis  een spannende gebeurtenis op die bij jou een 
vervelend gevoel oproept.  
   Schrijf bij  G-3 Gevoelens/Gedrag  op wat je bij jezelf waarneemt. (Wat 
voel je bij jezelf, wat zien anderen aan jouw gedrag, wat gebeurt er met 
jou?)  
   Schrijf bij  G-2 Gedachten  de gedachten op die de spannende gebeurtenis 
bij jou oproepen.  
   Schrijf bij  G-3 Wensgevoelens/-gedrag  op hoe je je zou willen voelen.  
   Stel jezelf bij iedere gedachte twee vragen:  
        Is deze gedachte absoluut en voor 100% waar?  
       Helpt deze gedachte mij bij het doel dat ik mezelf heb gesteld?  

      De volgende stap is dat je de niet-helpende gedachten vervangt door 
helpende gedachten.  
   Schrijf bij  G-2 Helpende gedachten  de gedachten op die jou helpen je doel 
te bereiken.  
   Schrijf bij  G-3 Nieuwe gevoelens/gedrag  op hoe je je met de helpende ge-
dachten in deze situatie voelt.  
                                           



G-1 Gebeurtenis

G-2 Gedachten G-2 Helpende gedachten

G-3 Gevoelens/gedrag

G-3 Nieuwe gevoelens/gedrag

G-3 Wensgevoelens/-gedrag

1

2

7

6

4

3

2

5

7
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De pot verwijt de ketel

1. Slik/accepteer/neem het verwijt (100%)  REGISTREER gevoelens en gedachten

2. Ga in de verdediging  REGISTER gevoelens en gedachten

3. Splits het verwijt:    -wat neem jij
          -wat je laat bij de ander
            REGISTREER gevoelens en gedachten

Gevoelens Gedachten

Gevoelens Gedachten

Gevoelens Gedachten
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               Slotopmerkingen en een woord van dank  

         Aan het einde van dit boek zijn we iets meer over pubers te weten ge-
komen. Wat er in hun brein omgaat, aan welke invloeden ze blootge-
steld worden, wat maakt dat ze doen wat ze doen. Hopelijk leidt dit tot 
iets meer begrip voor de puber en zijn worstelingen. Hoe meer en be-
ter we de pubers echt begrijpen en verstaan, des te passender kunnen 
we ze begeleiden en helpen opgroeien tot betekenisvolle volwassenen.  
   Het doet goed om uit interviews en gesprekken met pubers en jong-
volwassenen af te mogen leiden dat het ouder worden en daarmee het 
groeien en zich ontwikkelen van het brein een groot deel van de klus 
klaart. Daarom is dan ook onze visie, en die van vele volwassenen, dat 
de puberteit een periode is, waar ouders en pubers met zo min moge-
lijk kleerscheuren doorheen proberen te komen. Goed te weten dat de 
puber later als jongvolwassene, als zijn hersenen zijn volgroeid, ver-
antwoordelijkheid kan dragen als we hem die geven. Hiervoor hebben 
we elkaar wel nodig: de puber moet worden uitgerust met voldoende 
basisbagage en mag de gegeven verantwoordelijkheid niet als ballast 
ervaren! Hopelijk helpt ons boek om uit te maken of de puber die we 
begeleiden groot mag worden of moet worden kleingekregen. Wij vin-
den dat onze pubers het eerste verdienen.  

       Een woord van dank gaat uit naar de pubers en hun ouders op wie wij 
de oefeningen mochten uitproberen, naar onze dochters Maud, Kim, 
Sanna en Norine die ons als puber in staat hebben gesteld te groeien 
in onze vaderrol, en naar onze echtgenotes, Petra en Liesbeth, die ons 
onvoorwaardelijk liefhebben en ondersteunen in ons werk.  
       Verder een woord van dank aan vrienden en collega’s die ons elke keer 
weer bemoedigden en tot nieuwe inzichten brachten.  
       Wij zijn zeker een woord van dank verschuldigd voor de onderzoeks-
gegevens van Jelle Jolles, hoogleraar aan de universiteit van Nijme-
gen, en dr. Eveline Crone. Op hun onderzoeksgegevens konden wij 
voortborduren.  
         



        

     Durf om te kijken naar je verleden, loop er niet 
voor weg. Alleen zo kun je jezelf in de toekomst 
verbeteren 
   (anoniem)   
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   Van de hierna genoemde publicaties is een aantal ook al vermeld bij de ‘Bron-
nen’ hierboven. Bij die publicaties worden hieronder niet opnieuw de volledige 
bibliografi sche gegevens opgenomen maar alleen auteur(s) en titel.  

       Wetenschappelijk    
   Huub Nelis en Yvonne van Sark, Puberbrein binnenstebuiten  
   Hoe ontwikkelen de hersenen zich bij jongeren tussen 10 en 25 jaar? Wat betekent dat 

voor hun vaardigheden en gedrag? Waarom is er zo veel opvoedingsonzekerheid en 
onwetendheid bij ouders en professionals in een tijd dat jong zijn de norm lijkt? Hoe 
moeten we omgaan met risicogedrag en met het mediagebruik van jongeren? Is er 
een verschil tussen internetvrienden en echte vrienden?  

   Jongeren krijgen steeds meer vrijheden en verantwoordelijkheden, maar hun brein is 
pas rond 25 jaar volgroeid. Dit boek maakt inzichtelijk hoe jongeren zich tussen 10 
en 25 jaar ontwikkelen en toont aan waarom ze juist vanaf de tienerleeftijd vragen 
om duidelijke grenzen en goede begeleiding. Pubers hebben, misschien nog wel 
meer dan kinderen, structuur en kaders nodig. Ouders, docenten, marketeers, werk-
gevers en beleidsmakers: lees dit boek! Het resultaat zal zijn dat u allen voorgoed an-
ders gaat kijken naar die slungelige, giebelende, roekeloze en dynamische jongeren.  
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   Eveline Crone, Het puberende brein  
   Over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie. Waar-

om verslapen pubers zich zo vaak? Waarom zijn zij het ene moment zo volwassen 
en het volgende moment zo onmogelijk? Waar komt die tegenstrijdigheid vandaan 
tussen verantwoordelijk gedrag en ondoordachte en risicovolle keuzes? Kunnen zij 
eigenlijk wel zelfstandig plannen? En hoe komt het dat juist adolescenten vaak uit-
blinken in sport, kunst en creativiteit?  

   De adolescentie is een unieke periode waarin de hersenen zich nog volop ontwikke-
len. Eveline Crone beschrijft wat er de laatste jaren is ontdekt over de hersenen van 
adolescenten. Zij legt op basis van deze recente inzichten uit waar de emotionele 
stormen vandaan komen, waarom de mening van vrienden opeens veel belangrij-
ker wordt dan die van ouders, en wat we van adolescenten kunnen verwachten op 
school. De adolescentie is niet alleen een tijd van risico’s en grenzen, maar ook van 
unieke mogelijkheden. Het puberende brein is interessant voor iedereen die kinderen in 
de adolescentenleeftijd heeft of wil weten wat het (ook weer) is om adolescent te zijn.  

   Martine Delfos, Ik heb ook wat te vertellen  
   In dit boek wordt beschreven hoe je met pubers en adolescenten in gesprek kunt ko-

men. De socratische wijze van communiceren zet de hersens van de pubers ‘aan’. 
Dat is noodzakelijk omdat hun hersens vaak uitvallen – alsof ze last hebben van een 
stroomstoring. Ouders moeten leren een stapje terug te doen in het contact met hun 
puber. Ze zijn vrij plotseling niet meer de belangrijkste personen in het leven van hun 
kind. De ouder-kindrelatie krijgt een geheel andere vorm, waarin iedereen opnieuw 
zijn of haar plaats moet vinden.  

        Onderwijs en hulpverlening  
    Badegruber, B. (2003). Nieuwe spelen om problemen op te lossen. Katwijk: Panta Rhei.  
   Groepsspelen voor kinderen van 9 tot 15 jaar om individuele en onderlinge problemen 

op te lossen. Deze bundel is bedoeld voor docenten in de bovenbouw van basisscho-
len, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal onderwijs. 
De spelen bieden de kinderen gerichte hulp bij het omgaan met gevoelens van angst, 
depressie, onzekerheid, verlegenheid, minderwaardigheid enzovoort.  

   Brouwer, A. (2008). Hoe geef je met voldoening les aan pubers?. Baarn: HB Uitgevers.  
   Lesgeven is een prachtig vak, al hoor je dat niet vaak iemand zeggen. Het beeld van 

het onderwijs is vaak negatief. De auteur van dit boek laat een tegengeluid horen: 
humorvol en deskundig. De uitgangspunten en tips in zijn boek zijn in elke klassen-
situatie bruikbaar: of je nu voor de klas staat in de onder- of bovenbouw van een vo-
school, in groep 7 of 8 van de basisschool, op een ‘zwarte’ of een ‘witte’ school. In 
dit boek gaat het over de 80% van het lesgeven dat je als leraar zelf in de hand hebt, 
dat trainbaar en leerbaar is!  

   Bruijn, J.& Dekovic, M. (2004). Lastige pubers. Amsterdam: SWP.  
   In Lastige pubers worden drie groepen jongeren met elkaar vergeleken: Surinaams-Cre-

oolse jongeren die in Suriname leven, Surinaams-Creoolse jongeren die in Neder-
land leven en Nederlandse jongeren. De onderzoekers vroegen deze jongeren naar 
de problemen die ze vertonen, hun ervaringen met ouders en met leeftijdgenoten. De 
resultaten laten zien dat deze drie groepen jongeren niet verschillen in hoeveelheid 
problemen, maar wel in vormen van probleemgedrag die ze vertonen.  
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   Herbert, M. & Ytsma, W. (1993). Leven met pubers in school en gezin. Nijkerk: Intro.  
   Leven met pubers is niet altijd eenvoudig. Menig leerkracht en ouder weet daarover mee 

te praten. Veel pubers zijn zo wisselend als het weer: het ene moment sprankelend 
en vol levensvreugde, het andere moment diep ellendig en in zichzelf gekeerd. Het 
valt dan ook niet mee in enkele jaren tijd te groeien van kind naar volwassene. Dat 
brengt veel ingrijpende veranderingen met zich mee op lichamelijk, psychisch en 
sociaal gebied. Martin Herbert en Wessel Ytsma hebben de problemen rondom de 
puber van nu in kaart gebracht en getracht er oplossingen voor te vinden. Soms heeft 
de opvoeder echter geen greep op de problemen en ervaart dan momenten van grote 
machteloosheid. De puber zelf heeft daarvan geen weet en wil dat vaak ook niet. Hij 
heeft genoeg aan zichzelf. Dit boek geeft geen antwoorden waar de puber zelf mee 
uit de voeten kan.  

   Morelis, I. (2003). Ik puber wat, begrijp je dat? Nijmegen: eigen beheer.  
   Dit boek erkent de puber en toont begrip voor puber en puberteit/pubertijd. Het roept 

op tot praten met de puber, tot proberen het kind in de puberleeftijd te begrijpen. 
Onderwerpen als gedrag, begrip, communicatie, respect, eigenwaarde en onzeker-
heid komen aan de orde. Pubers experimenteren en dat is belangrijk voor hun ont-
wikkeling. Maken wij hen opstandig of zelfstandig?  

   Maria Mosterd, Echte mannen eten geen kaas  
   Tot haar eerste dag op de middelbare school is Maria een heel gewoon meisje van 

twaalf. Ze woont met haar moeder en haar zus in een stad in het oosten van Neder-
land, en wil wel wat meer spanning in haar leven. Of stoer zijn, zoals dat groepje jon-
gens dat rondhangt op het parkeerterrein van de school. Hoe zou het zijn als een van 
die jongens haar vriendje was? Maria’s fantasie lijkt werkelijkheid te worden: een van 
hen, Manou, spreekt haar aan. Wat ze niet weet, is dat Manou een loverboy is.  

   Pyt Nauta en Marinus Giesing, Leerlingen met een specifi eke hulpvraag  
   In het onderwijs ervaren leerkrachten en functionarissen die zich bezighouden met de 

leerlingenzorg, dat de hulpvragen van leerlingen in aantal en complexiteit toenemen. 
Dit gegeven impliceert dat ook op dit gebied een steeds sterker appèl wordt gedaan 
op de deskundigheid van en begeleiding door onderwijsgevenden.  

   Omdat de diagnostiek rond leer- en gedragsproblematiek steeds fi jnmaziger wordt, is 
het voor de leerkracht vaak lastig te beoordelen wat hij of zij met de hulpvraag van de 
leerling kan en moet doen. Dit boekje beoogt hierbij hulp te bieden.  

   Tettero, E. (2001). Pubers, het kind rondom. Amsterdam: Boom.  
   In de puberteit veranderen kinderen. Ze worden kritisch en onvoorspelbaar, willen op 

eigen benen staan, besteden uren aan hun uiterlijk of trekken zich zwijgzaam terug 
op hun kamer. Er verandert veel in hun leven en zij proberen er hun weg in te vinden. 
En dat is niet altijd gemakkelijk.  

        Ouders  
    Ambagtsheer, M. (2006). Kanjers. Baarn: Tirion.  
   Waarom is mijn kind opeens zo onhandelbaar? Waarom moet ik altijd alles honderd 

keer vragen? Waarom komt hij z’n bed niet uit? Waarom ruimt zij niks op? Vragen 
die voor ouders van een puber zeer herkenbaar zijn. Dit boek probeert inzicht te ge-
ven in de belevingswereld van kinderen/jongeren tussen 10 en 18 jaar: de levensfase 
die puberteit wordt genoemd.  
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   G. Blokland en M. Akkerman, Wat nou ... Pubers?  
   De puberteit is een nieuwe en soms spannende fase in het leven van ouders en kinde-

ren. Het boek biedt ouders van (aankomende) pubers een steuntje in de rug met een 
overzichtelijke beschrijving van de veranderingen die de puberteit met zich mee-
brengt. Het geeft tevens aan hoe ouders daarin mee kunnen veranderen. Een belang-
rijke boodschap is dat ouders vooral moeten doorgaan met opvoeden.  

   Tino van Grimhuijzen, Van Last tot Lust. Het opvoeden van pubers  
   Het opvoeden van pubers gaat je niet in de koude kleren zitten. Ook als er geen sprake 

is van extreem probleemgedrag, zitten ouders soms met de handen in het haar. Hoe 
voed je je puber op tot iemand die zelfstandig keuzes kan maken en op een verant-
woorde manier kan deelnemen aan de samenleving?  

   Dit boek is vooral bedoeld als steun in de rug voor al die mensen die te maken hebben 
met pubers en voor wie opvoeden bijna altijd een lust is, maar soms ook een last.  

   Annette Heffels, Praten met je pubers  
   De puberteit is zowel voor kinderen als voor hun ouders een bijzondere periode. Na-

tuurlijk maak je je als ouders wel eens zorgen: komt mijn kind de puberteit goed 
door? Wordt mijn zoon niet te veel beïnvloed door vriendjes? Wat doet mijn dochter 
de hele dag op internet? Hoe kan ik een goede afspraak maken over uitgaan? Toch is 
het over het algemeen ontroerend en leuk om te zien hoe je kind met vallen en op-
staan volwassen wordt. Praten met je pubers is geen boek met regeltjes over opvoeden. 
Het gaat over de relatie tussen ouders en hun pubers.  

   Prinsen, H. (2009). Mijn kind een kanjer! Houten: Bohn Stafl eu van Loghum.  
   Tom van twaalf is een aardige maar erg aanwezige jongen. Hij zoekt voortdurend con-

tact, bijvoorbeeld met zijn beide zussen. Alleen doet hij dat vreselijk onhandig: hij is 
te ruw, bedenkt ‘leuke’ dingen die zij helemaal niet leuk vinden, verstoort hun spel. 
En begrijpt er niets van als ze hem vervolgens de wind van voren geven. Zijn ouders 
voelen zich vaak machteloos. Tom heeft een probleem: hij gedraagt zich sociaal 
onhandig. Niet alleen thuis, ook daarbuiten, zoals op school. Hij loopt het risico een 
negatief zelfbeeld te ontwikkelen; faalangst en agressie liggen op de loer. Andere 
sociaal onhandige kinderen kunnen weer ander gedrag vertonen, maar één ding 
hebben ze gemeen: ze vinden het moeilijk de verwachtingen van hun omgeving juist 
in te schatten.  

   Sociale vaardigheden spelen een enorm belangrijke rol in ons leven. Ze zijn nodig om 
succesvol te kunnen zijn, zowel in persoonlijke als in zakelijke relaties. Daarom is 
het zo belangrijk sociaal onhandig gedrag bij kinderen tijdig te onderkennen en 
tijdig actie te ondernemen. De kern van dit boek is: hoe herken je sociaal onhandig 
gedrag?, hoe maak je het bespreekbaar?, wat kun je er samen aan doen? Mijn kind een 
kanjer geeft antwoorden op deze en andere vragen. Een praktisch boek, geschreven 
voor ouders die zich zorgen maken over het sociale gedrag van hun kind. Het biedt 
oefenmateriaal onder meer bestaande uit tips en oefeningen die alle hun effectiviteit 
in de praktijk bewezen hebben.  

   Mirjam Schöttelndreier0, Kan ik ook van mijn kind scheiden?  
   De verhalen die de auteur optekent bieden troost. De puberteit is altijd moeilijk ge-

weest, maar de gevaren zijn tegenwoordig groter en ouders zijn misschien slechter 
toegerust dan voorheen. Ze zijn zó bang dat ze het verkeerd doen dat ze met een 
weifelachtige boog om hun tieners heen lopen. Toch is angstig niks doen geen optie. 
Schöttelndreier beschrijft even geestig als nuchter hoe je de puberteit het beste kunt 
overleven.  
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   Annie de Vreugd, Bekijk ut!  
   De opvoeding van pubers vraagt van ouders de nodige creativiteit en vertrouwen in eigen 

kracht. Dit boek is een ruggensteun bij actuele thema’s als normen en waarden, agres-
sie en vandalisme, hangjeugd en spijbelen. Vooral de strubbelingen van alledag krijgen 
aandacht: karweitjes in huis, huiswerk, zakgeld, roken, snoepen, rages en kicks.  

        Pubers  
    Baseler, M. (2004). Let’s talk about boys and girls. Vianen: House of Books.  
   Er is geen periode in je leven waarin je met zoveel nieuwe ervaringen te maken krijgt 

als de puberteit. Dit boek helpt pubers op weg in deze spannende, maar soms ook 
verwarrende tijd. Wat gebeurt er allemaal met mijn lichaam? Hoe kan ik die vet coole 
gozer of dat mooie hippe ding versieren? Waarom voel ik me de ene dag geweldig en 
de andere dag zwaar niets? En ... zie ik daar weer een pukkel die er gisteren niet zat?  

   Een boek vol handige tips en informatie om tieners door deze spannende maar ook 
verwarrende tijd te helpen.  

   Baseler, M. (2005). Let’s talk about love (2005). Vianen: House of Books  
   Het is leuk en spannend om verliefd te zijn! Je begint met een tongzoen en na een tijdje 

heb je wel zin om een stapje verder te gaan. Maar hoe pak je dat aan? Misschien vind 
je het wel een beetje spannend en eng. In dit boek lees je alles over de liefde. Het 
staat boordevol tips over fl irten en onzekerheid, over zoenen en seks. En nog veel 
meer.  

   Cazemier, C. (2005). Heb jij het al gedaan. Amsterdam: Ploegsma  
   De eerste keer, daar hebben Tosca en haar vriendinnen het vaak over. Wanneer ben 

je daaraan toe? Moet je van iemand houden, of kun je het ook zomaar met iemand 
doen? Tosca is nieuwsgierig en vindt dat ze eigenlijk wel zover is. Ze stort zich er-
gens in zonder na te denken. Krijgt ze spijt? Want er is natuurlijk maar één eerste 
keer...  

   Caja Cazemier, Maak er wat van  
   Je weet heel goed wat succes voor jou betekent. Toch lukt het je niet altijd om tevreden 

te zijn met wie je bent en wat je doet. Om nog maar te zwijgen over je toekomst. Moet 
je daar echt al mee bezig zijn? Er is goed nieuws voor je: dingen die moeten – jezelf 
veel te vroeg uit bed slepen, huiswerk maken – kunnen een uitdaging worden. En 
uitdagingen zijn leuk! Ook jij kunt je leven sturen, jezelf een doel stellen en daaraan 
werken, anders leren denken over negatieve dingen, je succesvol voelen. Hoe je dat 
aanpakt, hoe je je talenten ontdekt en ontwikkelt, daarover gaat Maak er wat van.  

   Cazemier, C. (2006). Naar de brugklas. Amsterdam: Ploegsma  
   Het begint al met de Cito-toets, de spannende tijd waarin je je voorbereidt op je nieuwe 

school. Hoe zal het straks gaan in de brugklas? Hoe lang duurt het voor je je weg 
weet te vinden in die doolhof van gangen? Zullen de oudere kinderen je niet pesten? 
En wordt er nog wel getrakteerd met verjaardagen, of is dat juist stom? Jesse, Vera en 
Isa gaan het allemaal meemaken. Lees hoe zij zich redden in de jungle van het voort-
gezet onderwijs en doe daar zelf je voordeel mee!  

   Lynda en Area Madaras, Het opgroeiboek voor meisjes  
   Dit boek biedt meisjes in de puberteit en hun ouders de informatie over alle fysieke en 

psychologische veranderingen die zij nodig hebben. Op eenvoudige en directe ma-
nier wordt onder meer gesproken over: de menstruatiecyclus, (ongewenste) seksuele 
aandacht, eetgewoonten en geslachtsziekten en voorbehoedmiddelen. De vele illu-
straties en anekdotes maken het boek tot een levendig en compleet naslagwerk.  
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   R. en S. Movsessian, Help, ik word puber  
   Alles wat een meisje moet weten. Of ze nu wel of niet al veranderingen in haar lichaam 

heeft opgemerkt, dit ‘coole’ boek zorgt ervoor dat meisjes hun tienerjaren beter be-
grijpen. Jazeker, het kan een verwarrende en emotionele tijd zijn – maar met dit boek 
achter de hand hoeft geen meisje het gevoel te hebben in haar eentje de puberteit aan 
te gaan. Het is een slim, intelligent, grappig en kleurrijk boek vol feiten en het vertelt 
de dingen zoals ze zijn.  

   S. Thor-Wiedemann, Je zult maar puber zijn  
   De puberteit is volop aan de gang en je stelt jezelf een heleboel vragen. Welke verande-

ringen maakt je lichaam door? Hoe vind je de jongen of het meisje van je dromen? 
Hoe hebben anderen de ‘eerste keer’ ervaren? In dit boek staan heldere antwoorden 
op concrete vragen. Niet alleen de gebruikelijke onderwerpen worden besproken, 
maar ook fantasie, ervaringen en gevoelens zoals verliefdheid en jaloezie en de stress 
die komt kijken bij een eerste relatie. Het boek geeft open en gevoelige antwoorden 
op alle belangrijke vragen, geïllustreerd met ervaringsverhalen van jongeren. Daar-
naast veel actuele informatie, adressen en internetlinks.  

     Aanbevolen websites  

       www.alcoholvrijeomgeving.nl    
   Tips voor preventie van alcoholmisbruik.  

     www.balansdigitaal.nl    
   Landelijke oudervereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen.  

     www.beperkthoudbaar.info    
   Website over lichaamsbeeld, cosmetische veranderingswens en andere variabelen die 

van invloed zijn op het lichaamsbeeld.  

     www.cajacazemier.nl    
   Website van auteur Caja Cazemier.  

     www.hersenstichting.nl    
   Informeert over de hersenontwikkeling van pubers om pubergedrag inzichtelijker en 

begrijpelijker te maken voor ouders en hun een beeld te geven van de risico’s en mo-
gelijkheden.  

     www.hoeoverleefi k.nl    
   Leuke website voor pubers.  

     www.hpc.nu    
   Training- en adviesbureau voor het onderwijs en praktijk voor psychotherapie.  

     www.examenbundel.nl    
   Tips voor iedereen die examen moet doen.  

     www.kennisnet.nl    
   Zeer uitgebreide informatieve website voor pubers.  

     www.jeugdengezin.nl    
   Informatieve website rond tips, wet- en regelgeving.  



     www.jmouders.nl    
   Informatieve website voor het gezin (opvoeding, school, gezondheid en vrije tijd).  

     www.kindertelefoon.nl    
   Organisatie waar kinderen en ook pubers in vertrouwen terecht kunnen voor hulp, ad-

vies en informatie.  

     www.lerarenweb.nl    
   Werken aan goede leraren is werken aan goed onderwijs.  

     www.leefstijl.nl    
   Lesmateriaal en trainingen over sociaal-emotionele vaardigheden.  

     www.leerlingbegeleiding.pagina.nl    
   Alles wat je wilt weten over leerlingbegeleiding.  

     www.opvoedadvies.nl    
   Steunpunt voor iedereen die vragen heeft over opvoeding en problemen bij pubers.  

     www.osmoconsult.nl    
   Training- en adviesbureau voor het onderwijs en de coachingspraktijk.  

     www.ouders.nl    
   Grootste ouders-community van Nederland.  

     www.pubers.nl  en  www.pubertopcoach.nl    
   De topcoach-website die pubers helpt bij problemen, desinteresse, confl icten, agressie 

en dergelijke.  

     www.puberteit.startpagina.nl    
   Alles over de puberteit.  

     www.question-zone.nl    
   Website waarop pubers anoniem vragen en problemen kunnen voorleggen.  

     www.safesex.nl    
   Website over soa’s en veilig vrijen.  

     www.sense.info    
   Leuke en betrouwbare website over seks.  

     www.voorkom.nl    
   Organisatie die gericht is op het voorkomen van verslavingen. Werkt met ervaringsdes-

kundigen.  

     www.voorelkementor.nl    
   Informatie over de mentor in de omgang met pubers op school.  

     www.pedagogischehulp.startpagina.nl    
   Van alles over opvoeding.  

Pubers van Nu!146
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     www.schoolenveiligheid.nl    
   Expertise op het gebied van veiligheid in de school.  

     www.volwassenworden.nl    
   Informatie over de puberteit en alle lichamelijke veranderingen die erbij horen.  

      
       



               Over de auteurs  

         Klaas Jan Terpstra werkt sinds 1987 als trainer en heeft een eigen 
bureau voor opleiding, training en coaching ( www.osmoconsult.nl ). 
Hij is afgestudeerd in de chemiedidactiek en is een kleine dertig jaar 
als docent scheikunde en algemene natuurwetenschappen werkzaam 
geweest in het voortgezet onderwijs, waarvan zestien jaar ook als leer-
lingbegeleider/counselor. Daarnaast is hij als studentbegeleider en 
universitair docent betrokken geweest bij het ICLON, de lerarenoplei-
ding van de universiteit van Leiden.  

       Herberd Prinsen heeft een eigen praktijk voor psychotherapie, in het 
bijzonder voor pubers, hun ouders en docenten. Verder heeft hij een 
trainings- en adviesbureau (www.hpc.nu) voor het onderwijs en orga-
nisaties in het bedrijfsleven.  
   Hij heeft ruime ervaring op onderwijsgebied; hij was tien jaar leerling-
begeleider/counselor en tot begin 2009 nog actief als docent biologie, 
mens & maatschappij.  
   Hij heeft een aantal publicaties op zijn naam staan.  
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